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สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
สารจากรองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อมองอดีตย้อนกลับไปในแต่ละปี สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีผลงานที่น่าชื่นชม เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้สร้างให้กับมหาวิทยาลัย
จากอดีตที่เป็นหน่วยงานเล็กๆ ปัจจุบันมีหลายอาคาร มีทรัพยากรไอทีที่ต้องให้บริการมากมาย ต้องดูแลเครือข่ายที่เชื่อมโยง
ทุกอาคาร ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ภารกิจของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในวันนี้จึงแตกต่างจาก
เมื่ออดีตเป็นอันมาก
ยิ่งในปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสิต ครูบาอาจารย์ในยุคนี้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตอย่างมาก หากสิ่งเหล่านี้หยุดการให้บริการเพียงระยะเวลาสั้นๆ จะเป็นปัญหาต่อการดำเนินงานและวิถีชีวิตของประชาคมเหล่านี้เป็น
อย่างยิ่ง ภาระอันยิ่งใหญ่ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ต้องสร้างความเชื่อมั่นในการบริการให้ได้และต่อเนื่อง แต่จากวันเวลาที่ผ่านไปเป็นสิ่งที่
พิสูจน์แล้วว่า สำนักบริการคอมพิวเตอร์ก้าวผ่านภารกิจที่หนักหน่วงเหล่านี้ไปได้ด้วยดี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ลงทุนสร้างศูนย์สำรอง
ข้อมูลเพื่อความมั่นใจและสร้างบริการให้ต่อเนื่อง ดูแลปัญหาที่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ระบบไฟฟ้า โดยมีการสร้างระบบสำรองไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพขึ้นเองเมื่อไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง
ความมั่นคงปลอดภัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ทำได้ดียิ่ง ต้องยอมรับว่าในระบบในปัจจุบันมีความซับซ้อนสูงมาก
โดยเฉพาะระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีเครือข่ายและอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก การดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยในด้านต่างๆ จึงเป็นงานที่ต้องการประสบการณ์และความสามารถพิเศษ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บุคลากรของ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีความรู้ความชำนาญที่ทำให้ภารกิจเหล่านี้ประสบความสำเร็จด้วยดี
ความท้าทายที่สำคัญอย่างใหญ่หลวงอีกประการหนึ่งคือ ระบบการเรียนรู้ ในสมัยนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก การเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบันต้องการไอทีสนับสนุนอย่างมาก ยิ่งในปัจจุบันสามารถเข้าสู่เครือข่ายได้ด้วยระบบพกพาแบบโมบาย ภารกิจของสำนักบริการ
คอมพิวเตอร์ได้ผ่านในยุคของการใช้เครือข่ายไร้สายมาได้ด้วยดี จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้และ
ก้าวล้ำไปในอนาคตได้
สิ่งที่สำคัญที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้สร้างจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนาระบบการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการบริการแบบออนไลน์
หรือการบริการที่เข้ามาที่สถานที่ เช่น KITS1 และ KITS2 นับเป็นความโชคดีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีสถานที่บริการ ที่จัดว่า
นำสมัยไว้ให้บริการ
ผลงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในแต่ละปีมีมากมาย การรวบรวมผลงานและจัดทำขึ้นเป็นรายงานประจำปีนับเป็นเรื่องดี เพราะ
จะเป็นเอกสารที่ได้บันทึกเรื่องการทำงานต่างๆ เอาไว้ สามารถเก็บความทรงจำและความสำเร็จเหล่านี้ไว้เพื่อประจักษ์ให้เห็นรูปธรรมของการ
ดำเนินการด้านต่างๆ เป็นตัวอย่างให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีกับหน่วยงานอื่นได้
ผมขอชื่นชมในความสำเร็จด้วยดีของทีมงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียง
เกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัย และที่สำคัญได้สร้างคุณค่าให้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ผมเชื่อมั่นว่าทีมงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จะสร้างผลงานอีกมากมายในอนาคต
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ประดนเดช นีละคุปต์
สารจากผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ในรอบปี 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต และสนองตอบต่อนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการเป็น e-University รายงานประจำปีฉบับนี้ได้สรุปรวมผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ไว้
หลายด้าน อาทิ
✪ งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์เช่นการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์บริการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์
การปรับปรุงโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่และขยายพื้นที่การให้บริการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต เป็นต้น
✪ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การปรับปรุงเว็บของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยขึ้น การปรับปรุงระบบเกรด online รุ่นที่ 2 ระบบ
การลงทะเบียน online สำหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ ระบบสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบสนับสนุนกระบวนการ
ขออนุมัติหลักสูตร โดยร่วมมือกับสำนักทะเบียนและประมวลผลกับกองบริการการศึกษา เป็นต้น
✪ งานพัฒนาการให้บริการ เช่น การขยายห้องเรียนและห้องสัมมนาขนาด 140 ที่นั่ง เป็นต้น
✪ งานบริการวิชาการซึ่งได้ให้บริการด้านการพัฒนาวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน โดยนำระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้นไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นนอกจากนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ยังได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปของการจัดงานเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเป็นวิทยากรบรรยาย การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สมัยใหม่และการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เป็นต้น
ในฐานะของผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงาน ที่ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนภาระกิจของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักบริการ
คอมพิวเตอร์ ระหว่างปี 2545-2552) ที่ได้สร้างผลงานมากมายแก่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ได้ผลงานออกมาเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สำนักบริการคอมพิวเตอร์หวังว่ารายงานฉบับนี้
จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่จะใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป
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นโยบายหลักในการบริหารงาน
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1. เพื่อปรับปรุงและขยายโครงข่ายพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกคณะ สำนัก สถานีวิจัยและทุกวิทยาเขตโดยมีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีความเชื่อถือได้สูงให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่พอเพียงและมีคุณภาพ สำหรับการเรียนการสอน และงานวิจัย
3. เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นศูนย์ในการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการบริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้แก่ คณะ สำนัก
ภาควิชา

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการในทุก
ระดับชั้น
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา
3. เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ นำไปสูร่ ะบบบริการแบบ e-Service และบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)
4. เพื่อให้ฐานข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตเป็นระบบเดียวกัน
5. เพื่อสร้างสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการเรียน การสอน การบริหารและการวิจัย เพื่อให้
มีการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด
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นโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
1. เพื่อให้อาจารย์มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
        2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย

นโยบายด้านการบริหาร
1. ด้านการบริหารบุคคล
1.1 ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลโดยให้มีการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ
1.2 ปรับเปลี่ยนลักษณะของการทำงานให้มีลักษณะแบบ proactive มากขึ้น
1.3 สร้าง career path ให้กับบุคคลากรในทุกตำแหน่งงาน
1.4 ส่งเสริมการฝึกอบรมในทุกตำแหน่งงานโดยสร้างเป็นระดับของความรู้เช่นความรู้ตามตำแหน่งงานระดับที่ 1

ระดับที่ 2 เป็นต้น
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
2.1 เน้นการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น
3. ด้านการบริหารการเงิน
3.1 เพิ่มเงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ เช่น การฝึกอบรมบุคคลภายนอกและองค์กรภาคเอกชน
โดยทำในลักษณะเป็น partnership หรือทำงานวิจัยร่วมภาคเอกชน
2.4 เพิ่มเงินรายได้จากระบบสารสนเทศและระบบงานที่พัฒนาภายใน
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นโยบายหลักในการบริหารงาน
วิสัยทัศน์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในเรื่องไอซีที ในการสนับสนุนการเป็น e-University และ
Rescarch University เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ เป็นผู้นำทางด้าน ICT และชี้นำแนวทาง
การใช้ ICT ให้แก่สังคมและชุมชนในระดับชาติ

พันธกิจ
1. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่นิสิต บุคลากรและชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถใช้ประโยชน์จากไอซีทีบนพื้นฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรม

 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลการดำเนินงาน
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์
ในรอบปีการศึกษา 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1.1 การเพิ่มความสามารถในการให้บริการเครือข่าย
จากแนวโน้มที่จะมีความต้องการใช้งานเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจึงได้เพิ่มความสามารถในการ
ให้บริการโดย ณ จุดเชื่อมต่อหลักของเครือข่ายนนทรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้มีการเชื่อมต่อออกสู่
อิน เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นทางเครือข่ายยูนิเน็ทใน 3 ช่องสั ญ ญาณ ด้ ว ยความเร็ ว 1 กิ ก ะบิ ต ต่ อ วิ น าที และผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
ไทยสาร 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที รวมทั้งมีการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังวิทยาเขตและสถานีวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย ดังนี้
-

วิทยาเขตกำแพงแสน 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที
วิทยาเขตศรีราชา 2 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที และ 20 เมกะบิตต่อวินาที
วิทยาเขตสกลนคร 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที
สถานีวิจัยดอยปุย 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการการศึกษาพหุภาษา จ.ชลบุรี 1 ช่องสัญญาณ
ด้วยความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที
- สถานีวิจัยอื่นๆ 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 512 กิโลบิตต่อวินาที     

ภาพโครงสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.2 การเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ใช้อีเมล์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้นำเว็บเมล์ระบบใหม่มาให้บริการเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการนนทรีเว็บเมล์ (https://webmail.ku.ac.th) ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดอ่านอีเมล์รูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเมล์ที่เป็นภาษาไทยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

1.3 การเพิ่มพื้นที่จัดเก็บอีเมล์
       

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรพื้นที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการจัดเก็บอีเมล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
นนทรีเว็บเมล์ (https://webmail.ku.ac.th) เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ
• นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
• บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ผู้ดูแลอีเมล์ของหน่วยงาน

เพิ่มเป็น 1 กิกะไบต์
เพิ่มเป็น 1.5 กิกะไบต์
เพิ่มเป็น 2 กิกะไบต์
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ผลการดำเนินงาน
1.4 การขยายพื้นที่โฮมเพจ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับการจัดเก็บโฮมเพจของหน่วยงานหรือส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
เพื่อสนับสนุนการใช้โฮมเพจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือชมรมนิสิต และเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างการเรียนรู้ของนิสิต  
• หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 5 GB
• บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพื้นที่เพิ่มเป็น 200 MB
• ชมรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพื้นที่ขนาด 200 MB

1.5 การสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ จ ั ด หาซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ม ี ล ิ ข สิ ท ธิ ์ ถ ู ก ต้ อ งชนิ ด การใช้ ง านทั ้ ง มหาวิ ท ยาลั ย
(Campus License) มาให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต บุคลากร และหน่วยงาน ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องดังนี้
• Windows XP Professional Service Pack 3 (Support Sata II)
• Windows XP Professional Service Pack 2 (Support Sata)
• โปรแกรม Antivirus Eset Smart Security
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1.6 การบริการเว็บโฮสติ้งแบบ Virtualization
            
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการให้บริการเว็บโฮสติ้งเป็นแบบ Virtualization โดยจัดเก็บ
บน VMware แบบ 1 VM ต่อ 1 เว็บ จำนวน 500 VM พร้อมระบบป้องกันการเกิด Downtime รวมทั้งได้เพิ่ม
เนื้อที่จัดเก็บเว็บเพจของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากเดิม 200 MB เป็น 5 GB
1.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลหรือกลุ่มศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบ Kasetsart Online Network Exchange ที่เป็นระบบ
สารสนเทศสำหรับนิสิต บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเก็บข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย
รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งได้พัฒนาเว็บเพจเพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลและกลุ่มศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
จัดเก็บไว้ด้วย
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ผลการดำเนินงาน
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนสังคมโดยทั่วไป มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 เว็บเพจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
       
จากการจัดอันดับเว็บเพจของมหาวิทยาลัยกว่า 3,000 แห่งทั่วโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยเว็บไซต์
Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) เว็บเพจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นอันดับที่ 23 ของเอเชีย และอันดับที่ 310 ของโลก ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ซึ่งพิจารณาจากจำนวนลิงค์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆ จากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วยเสิร์จเอ็นจิน
และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf หรือ .ps หรือ .ppt หรือ .doc และจำนวนเอกสาร
ที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar)

2.2 ระบบการลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ของนิสิต
ในหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตโครงการภาคพิเศษ และใช้เป็นสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้น
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2.3 ระบบเกรดออนไลน์
ระบบเกรดออนไลน์พัฒนาขึ้นเพื่อให้อาจารย์สามารถบันทึกคะแนนและคำนวณเกรดของนิสิตรวมถึง
การประกาศผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้แบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย และนิสิตสามารถสืบค้นคะแนน
และเกรดรายวิชาของตนเองผ่านเครือข่ายได้ด้วย  นอกจากนั้นบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผลยังสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้ามาได้อีกด้วย ในปีการศึกษา 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้
พัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบเกรดออนไลน์และฐานข้อมูลกลางของระบบลงทะเบียน
ซึ่งมีผลให้การจัดการคะแนนและเกรดของนิสิตทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2.4 ระบบสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา
ในปี 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ทำ
การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบมีความ
สมบู ร ณ์ แ ละเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในความดูแล
2.5 ระบบการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
(SMTP Authentication)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบ
ยืนยันตัวตนผู้ใช้ ในการส่งอีเมล์ด้วยรหัสบัญชีของ
เครือข่ายนนทรี ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมเมลไคล์เอนแบบ
ต่างๆ เช่น Microsoft Outlook 2003, Microsoft
Outlook Express 2003, Microsoft Outlook 2007,
Mozilla Thunderbird, Eudora mail สามารถ
ศึกษาและกำหนดค่าได้เอง เพื่อให้อีเมล์ที่ส่งออกไปมี
การระบุตัวผู้ส่งและไม่เป็นสเปมเมล์

www.cpc.ku.ac.th 13

ผลการดำเนินงาน
3. การพัฒนางานบริการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานให้บริการวิชาการแก่ อาจารย์ นิสิต บุคลากร
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ดังนี้
3.1 การปรับปรุงเว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงรูปแบบของเว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.ku.ac.th)
ให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งปรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มีความกะทัดรัด
และสวยงาม โดยได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553

3.2 การเพิ่มการให้บริการในวันหยุด
เพื ่ อ สนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุ ค ลากร
ของมหาวิทยาลัย สำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงได้เพิ่มการให้บริการ
ในวันเสาร์สำหรับการบริการศูนย์ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางเทคนิค
(Helpdesk) ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (โทร. 0-25620951-6 ต่อ 2541-3) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยมีเวลาการให้บริการเป็นดังนี้
• วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-20.30 น.
(หยุดพักกลางวัน)
• วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดพักกลางวัน)

14 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.3 การบริการซอฟต์แวร์ป้องกันและตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ จ ั ด ซื ้ อ ซอฟต์ แ วร์ ป ้ อ งกั น และตรวจสอบไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ ม ี ล ิ ข สิ ท ธิ ์
ถูกต้องจำนวนรวม 5000 ไลเซ็นส์ มาใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และให้
บริการแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักอธิการบดี ห้องสมุดกลาง และห้องคอมพิวเตอร์กลางของวิทยาเขตกำแพงแสน
วิ ท ยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร เพื ่ อ เพิ ่ ม ความปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ย
และข้อมูลของหน่วยงาน
3.4 การเปิดให้บริการห้องการเรียนการสอนที่อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์กิจกรรม
นิสิตให้เป็นห้องการเรียนการสอนและห้องประชุม อบรม สัมมนาที่สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ถึง 140 คน โดย
เป็นห้องที่ประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยที่พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ
มีสายและแบบไร้สาย นอกจากนั้นในอาคารยังมีห้องโถงที่เปิดกว้างสำหรับการนั่งพักผ่อนหรือใช้งานคอมพิวเตอร์
ในบรรยากาศแบบธรรมชาติ โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2552
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3.5 การพัฒนาการให้บริการ KITS
KITS หรือ เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ (Kasetsart IT Spuare) เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย ที่มีการบริการทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนกว่า 200 เครื่อง ห้องอบรมขนาด 40 คน และห้องประชุม
ขนาดเล็กสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย โดยให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งการบริการครบ 4 ปีได้มีการจัดงานฉลองพร้อมกับการพัฒนา
เพื ่ อ การ “ก้ า วสู ่ ก ารบริ ก ารยุ ค ดิ จ ิ ต อลและมั ล ติ ม ี เ ดี ย สำหรั บ คนรุ ่ น ใหม่ ว ั ย สร้ า งสรรค์ (KITS for New
Generation web 2.0) โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงพร้อมซอฟท์แวร์ด้านกราฟิกและ
มัลติมีเดียที่ทันสมัยมาให้บริการเพิ่มเติมอีกจำนวน 40 เครื่อง
3.6 งานบริการห้องอบรมสัมมนา
ในปี 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการห้องเพื่อใช้ในการอบรม สัมมนา แก่ผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรวม 123 หน่วยงาน โดยมีระบบการจองผ่านเครือข่าย
ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถดูรายละเอียดและขอจองห้องได้ด้วยตนเอง (https://operation.
cpc.ku.ac.th/book)

16 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. การบริการวิชาการ
4.1 การสัมมนาทางวิชาการไอซีที 2009 (ICTEd 2009)
   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ไอซีทีกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สร้างคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย และการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อให้ครู อาจารย์ และผู้สนใจเทคโนโลยียุคใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างกัน ในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 230 คน

4.2 การสัมมนาวิชาการ NETDAY 2009
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โ ดยสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ร ่ ว มกั บ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัทเดอะคอมมูนิเคชั่นโซลูชั่น ได้จัดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ “NETDAY
2009” เมื่อในระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีเครือข่าย
และการนำเสนอผลของเทคโนโลยีต่อสังคม ในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 236 คน
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4.3 การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติ ครั้งที่ 3
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โ ดยสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ร ่ ว มกั บ สำนั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ซอฟต์ แ วร์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร และศู น ย์ เ ทคโนโลยี อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติ
โดยเมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2552 ได้จัดฝึกอบรมนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายในโครงการที่สมัครเข้าร่วม
โครงการจากทั่วประเทศ โดยเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกริดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส่วน
ราชการและเอกชน และการเยี่ยมชมดูงานระบบ Super Computer ของศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมจำนวนรวม 56 คน

4.4 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมในหัวข้อเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของทุกวิทยาเขต เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงรหัสข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
พิ จ ารณาแผนการจัดหาระบบ BI (Business Intelligence) ระบบรั บ สมั ค รนิ ส ิ ต โครงการพิ เ ศษผ่ า นระบบ
ออนไลน์ และการพิจารณาข้อกำหนดสิท ธิ ์ แ ละหน้ า ที ่ ใ นการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศนิ ส ิ ต เมื ่ อ วั น ที ่ 11
สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมยืน ภู่วรวรรณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวแทนจากทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 14 คน

18 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.5  การอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ นิสิต บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลภายนอกอยู่เป็นประจำ ดังนี้
เดือน

เรื่อง

กันยายน 2552
การใช้โปรแกรม Microsoft off ice 2007
พฤศจิกายน 2552 Oracle Siebet Analytics: Application Developer

กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม 2553
เมษายน 2553

จำนวนคน
61
20

Oracle Siebet Analytics: Server Architect

20

Oracle Warehouse Builder

20

การใช้โปรแกรม Microsoft off ice 2007 อย่างมืออาชีพ

35

Photoshop for Web
Flash for web
การดูแลรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ

30
37
10
40

ผู้เข้าอบรม
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และ
รับผิดชอบฐานข้อมูลของคณะ/
ภาควิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และ
รับผิดชอบฐานข้อมูลของคณะ/
ภาควิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และ
รับผิดชอบฐานข้อมูลของคณะ/
ภาควิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคคลทั่วไป
เจ้าหน้าที่โครงการภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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4.6  การจัดอบรมบุคลากรชาวต่างชาติ
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ร ่ ว มกั บ สำนั ก ส่ ง เสริ ม และ
ฝึ ก อบรม มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ จ ั ด อบรมการใช้ ง าน
โปรแกรม Microsoft Excel ให้แก่บุคลากรจากประเทศภูฎาน
จำนวน 5 คน ตามโครงการ International Center for
Development Communication เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องอบรม M22 อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย

4.7  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
(1) เทคนิคการจัดการองค์ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดการองค์ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ อาคารศู น ย์ ก ิ จ กรรมนิ ส ิ ต สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ การอบรม
ประกอบด้ ว ยการบรรยายเกี ่ ย วกั บ การใช้ WiKi และโมเดลการจั ด การ
ความรู้ในองค์กร โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และการฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก าร ซึ ่ ง มี
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เข้าร่วมการอบรมจำนวนรวม 87 คน
(2) แนวโน้มนวัตกรรมและพัฒนาไอทีสำหรับผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวโน้ม นวัตกรรมและพัฒนาไอทีสำหรับผู้บริหาร
ณ ห้องประชุม 101 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ การอบรมประกอบด้วย
การแนะนำแนวโน้มและทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
และการฝึกปฏิบัติการ ซึ่งมีคณะผู้บริหารระดับภาควิชาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เข้ารับการอบรม จำนวนรวม 30 คน

20 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.8 การร่วมงาน Open House
ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการ “เลือกแนวทาง
วางอนาคต” เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการ
คอมพิวเตอร์ได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลการสอบ GAP-PAT
และการบริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตด้านอื่นๆ แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
4.9 การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2553
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนการวิ จ ั ย ซึ ่ ง สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โดย
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม และนำเสนอระบบ
สารสนเทศสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ด ้ ว ย ในงานมี ค ณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน
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5. การวิจัยสถาบัน
เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรทำงานวิจัยสถาบัน โดยในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการดำเนินงานงานวิจัยสถาบัน จำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้
ที่

ชื่องานวิจัยสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ

1

ระบบเวียนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

อำไพ แจ้งบุญ

2

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุภาพร สอนวงษ์

3

ผลสัมฤทธิ์ทางการใช้สื่อมัลติมีเดียในการประชาสัมพันธ์
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์

สุภาพร สอนวงษ์

6. การพัฒนาบุคลากร
6.1 การศึกษาดูงาน
(1)  ด้าน e-Learning
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จำนวน 16 คน ได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง าน ณ ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2552 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน e-Learning การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Online งานระบบ
ประชุ ม และการเรียนการสอนทางไกล งานสถานี ว ิ ท ยุ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต SU Radio NET งานฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรในมหาวิทยาลัย (e-Training) และงานบริการวิชาการด้านผลิตสื่อและฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยใช้มาตรฐานการผลิตสื่อการสอน scorm v.1.2
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(2)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารเครือข่าย
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน ได้ไปศึกษา
ดูงาน ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารเครือข่าย การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
บริการพื้นฐาน และระบบสารสนเทศอื่นๆ

(3)  การศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะกรรมการจั ด การความรู ้ ใ นองค์ ก ร (Knowledge Management: KM) ของสำนั ก บริ ก าร
คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ท่าน ได้ไปศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน
พ.ศ. 2552 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล CoP และ IT กับการ
จัดการความรู้
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6.2 การศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดการอบรมเพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่บุคลากรของสำนักบริการ
คอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานบริหาร งานบริการ งานฝึกอบรม และงานธุรการ โดยเป็นการบรรยาย
เรื่อง “ก้าวทันเทคโนโลยีเว็บ 2.0” โดย รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 15-24 ธันวาคม 2552 ณ ห้องอบรม M22 อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 39 คน

6.3 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้านกราฟิก
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ จ ั ด แนะนำบุ ค ลากร
ที่ทำหน้าที่ให้บริการจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2552 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
MacBook ซึ่งเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภ าพสู ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในงานด้านกราฟิก  ซึ่งได้จัดหามาให้บริการจำนวน
40 เครื่องที่อาคารเกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ (Kasetsart
IT Spuare : KITS)
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6.4  การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management:
KM) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างบุคลากร และเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ได้มีการจัดกิจกรรม KM ในเรื่อง ”การแปลงไฟล์จากกล้องวีดิโอฮาร์ดดิสค์” ณ ห้อง M11 อาคารศูนย์บริการ
มัลติมีเดีย โดยมี นายมงคล ชินบุตร ฝ่ายบริการและฝึกอบรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ไฟล์ จ ากกล้องวีดิโอฮาร์ดดิสค์ เช่น อุป กรณ์ ท ี ่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการแปลงไฟล์ เมนู ต ่ า งๆ ภายในกล้ อ งวี ด ิ โ อ
ฮาร์ดดิสค์ โปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ อัตราส่วนจอภาพ (Aspect Ratio) และประเภทของไฟล์ที่ใช้สำหรับแผ่น
ซีดีและแผ่นดีวีดี เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน 15 คน
6.5  การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับ
ชำนาญพิเศษเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ได้เชิญ นางสาว
สุปราณี สิงโตทอง ผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 308 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีบุคลากร
เข้ารับฟังและซักถามปัญหา จำนวน 55 คน
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6.6 การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในปีการศึกษา 2552 มีบุคลากรที่ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน

6.7 การนำเสนอผลงานของบุคลากร
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อหน่วยงาน
และต่อตนเอง โดยให้บุคลากรรวบรวมผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีของตนไว้ในรูปของเว็บเพจส่วนบุคคล และใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาจ้างด้วย ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานผ่านทาง
เว็บเพจของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 43 ราย
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6.8 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน  โดยจัดให้
มีการสรรหาผู้แทนข้าราชการหรือพนักงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งผู้ที่จะได้รับการ
เสนอชื่อต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานที่ดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อต้อง
เป็นข้าราชการและพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 และปฏิบัติงานในสำนักบริการคอมพิวเตอร์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีซึ่งในการนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 69 คน และได้ผู้แทนในคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
จำนวน 3 คน

6.9  กรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคัดเลือกจากชื่อที่บุคลากรของสำนัก
บริการคอมพิวเตอร์เสนอ แล้วนำชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด 1 คน เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
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7. การพัฒนาองค์กร
7.1 แผนยุทธศาสตร์ระดับฝ่าย
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานภายในหน่ ว ยงานสอดประสานกั น ตามพั น ธกิ จ ของสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์  
และตอบสนองนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บุคลกรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร สำนักบริการ
คอมพิวเตอร์จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับฝ่าย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม 308 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ โดย นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์
ระดับฝ่าย และการนำเสนอแผนฯ

7.2 การดำเนินงานประกันคุณภาพ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการ
พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2552 ซึ่งในการดำเนินงานตามองค์ประกอบและดัชนีประเมิน
คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับสำนัก สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 6 องค์ประกอบ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้
องค์ประกอบ

ค่าคะแนนรายองค์ประกอบ
สบค.
กรรมการ

ผลการประเมิน
สบค.
กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1

3.00

4.00

ปานกลาง

ดี

องค์ประกอบที่ 2

4.00

4.00

ดี

ดี

องค์ประกอบที่ 3

4.18

4.27

ดี

ดี

องค์ประกอบที่ 4

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

องค์ประกอบที่ 6

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ค่าคะแนนโดยเฉลี่ย

4.18

4.32

ดี

ดี
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8. การบริการสังคม
8.1 การบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ในรอบปีการศึกษา 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยได้บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 202 ชุด ให้แก่หน่วยงาน
12 แห่ง ดังต่อไปนี้

  

ที่

ประเภทครุภัณฑ์

หน่วยงาน

จำนวน/ชุด

1

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โรงเรียนวัดรวก จังหวัดนนทบุรี

10

2

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านอ่างเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา

15

3

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โรงเรียนวัดเสมา จังหวัดชัยภูมิ

12

4

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก จังหวัดบุรีรัมย์

10

5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โรงเรียนวัดโคกขาม จังหวัดพิษณุโลก

10

6

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

20

สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ โดย
ส่งมอบให้เป็นครุภัณฑ์ประจำหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานได้นำไปสนับสนุนการให้บริการแก่นิสิต และบุคลากร ดังนี้
ที่

ประเภทครุภัณฑ์

หน่วยงาน

จำนวน/ชุด

1

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สำนักอธิการบดี

31

2

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

27

3

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

10

4

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คณะเกษตร

30

5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คณะสังคมศาสตร์

20

6

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

10
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8.2 การรับนักศึกษาฝึกงาน
ในรอบปีการศึกษา 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รับนักศึกษาฝึกงานจำนวนรวม 8 คน ดังนี้
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 2 คน
• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 6 คน
นักศึกษาฝึกงานได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและภาระ
หน้าที่ของหน่วยงานรวมถึงการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จะ
เป็นประโยชน์ในการทำงาน  การฝึกงานในฝ่ายเหมาะสม  และการปัจฉิมนิเทศซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติมาในช่วงฝึกงาน  และนักศึกษาฝึกงานทุกคนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
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9. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ ดังนี้
9.1 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2552
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ร ่ ว มกิ จ กรรมตามโครงการวั น พั ฒ นาและปลู ก ต้ น ไม้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2552 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน

9.2 งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 25
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 25 มกราคม 2553
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากรในเรื่องวัฒนธรรมขององค์กร โดย รองศาสตราจารย์ ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการ
คอมพิวเตอร์
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9.3 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2552 เพื่อแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของ รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ รองผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถ เป็นที่เคารพนับถือ และอุทิศตนให้กับการพัฒนา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2533 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2552

9.4 วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิจัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร และให้บุคลากรได้รับทราบความก้าวหน้าและแนวทางการบริหารงาน รวมถึง
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เป็นการสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นแก่สังคม โดยจัดให้บุคลากรได้ทำกิจกรรม
ร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน
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9.5 กิจกรรมงานวันลอยกระทง
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  โดยบุคลากร
ได้ร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย และมีการลอยกระทงตามประเพณี

9.6  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เพื่อสืบสาน
ประเพณีของไทยและเป็นการสานสัมพันธ์อันดีในระหว่างบุคลากร โดยมีการจัดกิจกรรมและการมอบของรางวัล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร
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9.7 กิจกรรมวันสงกรานต์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยได้
ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธชินสีห์ซึ่งพระประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขบวนอันเชิญไปรอบ
มหาวิทยาลัย  และมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และการเล่นสาดน้ำกันตามประเพณี
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1. โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ประวัติการก่อตั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคำสั่งที่ 1220/2518 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2518 แต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อเตรียม จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประกอบด้วยนายธีระ สูตะบุตร นายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
และนายยรรยง บุญ-หลง) คณะทำงานชุดดังกล่าวได้ดำเนินการเตรียมจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่ นิสิต อาจารย์
ข้าราชการ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนั้นได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรประเมินผลจากโครงการ
เงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2523 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่ โดยจัดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานสังกัดโดยตรงต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ลดฐานะลงมาเป็นหน่วยงาน
ระดับหน่วย สังกัดฝ่ายบริการงานวิจัย โดยงบประมาณและอัตรากำลังยังใช้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จนกระทั่งปี
งบประมาณ 2526 (1 ตุลาคม 2525) ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารทั่วไป (บางเขน) แม้จะได้งบประมาณมากขึ้น
แต่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะด้านบุคลากรเพราะเงินเดือนจะต้องเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดตามที่ระบุไว้ใน กม.
อีกทั้งการขออัตรากำลังใหม่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
ปี พ.ศ. 2525 ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2525 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2525 ได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้แยกงานคอมพิวเตอร์ออกมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งเป็นศูนย์
บริการคอมพิวเตอร์ มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี
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ปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลในอนาคต จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2526 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดตั้ง สำนัก
บริการคอมพิวเตอร์ โดยในระยะแรกให้เป็นโครงการภายใต้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี และเตรียมยกฐานะเป็น
หน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ
ปี พ.ศ. 2528 จึงได้ยกฐานะสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะในวันที่ 25 มกราคม
2528 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 13 ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528) ปี พ.ศ. 2532
กม. มีมติอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 4 ฝ่าย (หนังสือที่ ทม 0202/25476
ลงวันที่ 22 กันยายน 2532) ได้แก่ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมทบทวนปรับโครงสร้างในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมอยู่เสมอ ปัจจุบัน
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักฯ ใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่
1.  ฝ่ายบริหารและธุรการ
         2.  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
         3.  ฝ่ายสารสนเทศ
         4.  ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

www.cpc.ku.ac.th 37

ภาคผนวก
โครงสร้างองค์กร / โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะกรรมการประจำ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายสารสนเทศ
- ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารและธุรการ

- งานการเงินและบัญชี
- งานสารบรรณ
- งานบุคคล
- งานพัสดุ อาคาร สถานที่
  และยานพาหนะ
- งานแผนและประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

- งานฝึกอบรม
- งานศูนย์บริการมัลติมีเดีย
- งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

เลขานุการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายสารสนเทศ

- งานวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
- งานพัฒนาและบำรุง
รักษาโปรแกรม
- งานเขียนคู่มือและทดสอบ
  ระบบ

แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์กรภายใน
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ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

- งานบริหารคอมพิวเตอร์
  และแม่ข่าย
- งานศูนย์ปฎิบัติการเครือข่าย
- งานศูนย์บริการเทคนิค
- งานกู้ภัยและบำรุงรักษาระบบ
- งานบริการรหัสบัญชีเครือข่าย

2. คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (วาระ 5 สิงหาคม 2551 – 4 สิงหาคม 2553)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รศ.ยืน
รศ.สุรศักดิ์  
อาจารย์นนทวัฒน์
รศ.บพิธ
รศ.ดร.บุปผชาติ
รศ.วัฒนา
รศ.ดร.อนงค์นาฎ
รศ.มยุรี  
รศ.ดร.กิติมา  
รศ.ประดนเดช
รศ.ดร.อนันต์
ผศ.ดร.กอบกุล  
อาจารย์เพื่อนแก้ว

ภู่วรวรรณ
สงวนพงษ์
จันทร์เจริญ
จารุพันธุ์
ทัฬหิกรณ์
สวรรยาธิปัติ
ศรีวิหค
เทศผล
อินทรัมพรรย์
นีละคุปต์
ผลเพิ่ม
สรรกิจจำนง
ทองอำไพ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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3. คณะกรรมการบริหารงานสำนักบริการคอมพิวเตอร์
1. การบริหารงานถึงช่วง 16 ตุลาคม 2552
รศ. สุรศักดิ์
สงวนพงษ์
            รศ. ดร. บุปผชาติ    ทัฬหิกรณ์
            ผศ. ประดนเดช
นีละคุปต์
            รศ. ดร. อนันต์
ผลเพิ่ม
            นางสาวนฤมล
ศักดิ์อุดมวัฒโน
            นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
            นายประสพสุข
ผลดี
            นายเกษม
วงศ์แสน
            นางเจน
สราทไทย
            นางชิดชนก
สายชุ่มอินทร์
            นางศศิธร
            นายพิชญ์
            นางสาวสมใจ

พูนเพิ่มสิริ
วิมุกตะลพ
บรรเทากุล

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
และหัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2. การบริหารงานถึงช่วง 17 ตุลาคม 2552  ถึงปัจจุบัน
       
       
       
       
       
       
       
         

รศ. ประดนเดช
ผศ. ดร.จเร  
ผศ. ดร.พีรวัฒน์
นางสาวนฤมล
นางสาวเบ็ญจวรรณ
นายประสพสุข
นางเจน
นางชิดชนก

          นางศศิธร
          นายพิชญ์
          นางสาวสมใจ

นีละคุปต์
เลิศสุดวิชัย
วัฒนพงศ์
ศักดิ์อุดมวัฒโน
แสนทวีสุข
ผลดี
สราทไทย
สายชุ่มอินทร์
พูนเพิ่มสิริ
วิมุกตะลพ
บรรเทากุล

40 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการสำนักบริการคอมพิวเตอร์และ
หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4. รายชื่อบุคลากร
ฝ่ายบริหารและธุรการ
ชื่อ-นามสกุล
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์

ตำแหน่ง

อีเมล์

เลขานุการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
(ชำนาญการ)

chidchanok.s@ku.ac.th

รองหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการเงินและบัญชี 8
(ชำนาญการ)
นักวิชาการเงินและบัญชี 6
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

jittana@ku.ac.th

งานการเงินและบัญชี
นางสาวจิตธนา โตนดดง
นางอรุณ นฤทุม
นางฐานภา เมธีอัษฏาวุฒิ
นางสาวนัฏพร นกแสง

cpcarn@ku.ac.th
cpctpm@ku.ac.th
nattaporn.n@ku.ac.th  

งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
นางเครือวัลย์ ทองส่งศรี
นักวิชาการพัสดุ 6
นางฐิดารัตน์ สุเภากิจ
นางฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์
นายแฉล้ม สวัสดีภาพ
นางสาวเนียม สาระจันทร์
นายชาญชัย แสงบุญเจริญ
นายชูเกียรติ ประเศรษฐานนท์
นายกัมพล จูสิงห์
นายหนิง ชูชีพ

รองหัวหน้าฝ่าย

kruewan.t@ku.ac.th

นักวิชาการพัสดุ 6
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
คนสวน

tidarat.s@ku.ac.th  
chalaphan.w@ku.ac.th
cpccms@ku.ac.th  
nium.s@ku.ac.th
cpccsr@ku.ac.th  
cpcckp@ku.ac.th
cpckpc@ku.ac.th
cpcning@ku.ac.th
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

อีเมล์

งานสารบรรณ
นางสาวอำไพ แจ้งบุญ
นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์
นางจรูญ สวัสดีภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 (ชำนาญการ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานบริการ

ampai@ku.ac.th  
cpcwpw@ku.ac.th  
cpccrs@ku.ac.th  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

cpcmnj@ku.ac.th  
cpckmp@ku.ac.th  

บุคลากร 8 (ชำนาญการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

surin@ku.ac.th  
monruedee.t@ku.ac.th
cpcjyp@ku.ac.th  
cpcylc@ku.ac.th  

งานแผนและประกันคุณภาพ
นางสาวมัณทนา ใจมั่น
นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์
งานบุคคล
นางสุรินทร์ บัวทอง
นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง
นางสาวจริยา ผิวงาม
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน
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ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ

ตำแหน่ง

อีเมล์

หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
(ชำนาญการ)

sasitorn@ku.ac.th

รองหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
(ชำนาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5

cpcams@ku.ac.th  

งานฝึกอบรม
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
นางสุนิสา สิงห์แก้ว
นางดาริกา เพิ่มพูน
นายณฐภัทร นกแก้ว
นางสุดารัตน์ รัตนพันธุ์

cpcsss@ku.ac.th
cpcdkp@ku.ac.th  
cpcntp@ku.ac.th  
sudarat@ku.ac.th  
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

อีเมล์

งานศูนย์บริการมัลติมีเดีย
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นายมงคล ชินบุตร
นายพงศกร แสงวงศกร
นายอำนวย เงินพูลทรัพย์
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา
นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม
นางสาวสนิท สุภะคะ
นายวัตสร สพานใหญ่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการช่างศิลป์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

kaew@ku.ac.th  
mongkon@ku.ac.th  
cpcpsk@ku.ac.th  
amnuay@ku.ac.th  
ocyp@ku.ac.th  
chaiwat.s@ku.ac.th  
cpcsya@ku.ac.th  
cpcarv@ku.ac.th  
sanit.s@ku.ac.th  
cpcwss@ku.ac.th  

งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
นางสุภาพร สอนวงษ์

รองหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
(ชำนาญการ)
นางสาวเสาวลักษณ์ แหยมเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางสาวพัทธมน จันทนมัฏฐะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5  
นายยอดชาย พรฉัยยา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายดิเรก จันทร์ศรี
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นางฟ้าวลี หงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุภณัฏฐ์ วิจิตรธรรมกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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supaporn@ku.ac.th
cpcslh@ku.ac.th  
cpcpmc@ku.ac.th  
cpcycp@ku.ac.th  
cpcdrj@ku.ac.th  
cpcfls@ku.ac.th  
cpcsnw@ku.ac.th  

ฝ่ายสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
นายปรีชา ต.ตระกูล
นางสาวสุภิญญา ปานดำ

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
(ชำนาญการ)
รองหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
(ชำนาญการ)
รองหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
(ชำนาญการ)

อีเมล์
pichaya@ku.ac.th
preecha.t@ku.ac.th
  
supinya@ku.ac.th

งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
นางมันทนา ไปเร็ว
นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์
นายทองปาน ขันตีกรม
นางสาวศศิธร คงหนู

หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
(ชำนาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

pichaya@ku.ac.th
muntana@ku.ac.th   
cpcpna@ku.ac.th  
cpctpk@ku.ac.th  
cpcstk@ku.ac.th  
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

อีเมล์

งานพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม
นางสาวกัลยกร ทัดนำธง
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นายมนู สอนน้อย  
นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์
นายพรชัยยศ ชำนาญศิลป์
นางสาวธราธร โสตธิมัย
นางสาวทิพยรัตน์ แซ่หลี
นายศุภกิตต์ คงนุ่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

nuallaor.t@ku.ac.th
wassana.r@ku.ac.th
cpcvrc@ku.ac.th
cpcmns@ku.ac.th
cpcvrt@ku.ac.th  
cpcpyc@ku.ac.th  
cpctts@ku.ac.th  
cpctrz@ku.ac.th  
cpcskk@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

preecha.t@ku.ac.th  
monthip.t@ku.ac.th
cpcmgp@ku.ac.th

งานเขียนคู่มือและทดสอบระบบ
นายปรีชา ต.ตระกูล
นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
นางสาวปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น
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ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสมใจ บรรเทากุล

ตำแหน่ง

อีเมล์

หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8
(ชำนาญการ)

somjai@ku.ac.th
  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

cpcmrt@ku.ac.th  
cpcpjk@ku.ac.th  
cpcchp@ku.ac.th  

วิศวกร
วิศวกร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
วิศวกร
วิศวกร

cpcscc@ku.ac.th  
cpcsyhk@ku.ac.th
cpcssr@ku.ac.th
cpcpcy@ku.ac.th   
cpcydk@ku.ac.th

งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
นายมหาราช ทศศะ
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นายชนะชัย พาขุนทด
งานศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
นายสุรชัย จิตพินิจยล
นายศรัณยู ฮันตระกูล
นายทรงศักดิ์ รวมใหม่
นายพรชัย ยอดเศรณี
นางสาวยุวดี กาญจนวงศ์
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

อีเมล์

งานศูนย์บริการเทคนิค
นายคันธชล บุญเอี่ยม
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร
นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

cpckcb@ku.ac.th  
cpctln@ku.ac.th
cpctps@ku.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
วิศวกร
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

gasame.w@ku.ac.th
bundit.n@ku.ac.th
cpccpc@ku.ac.th
cpcahp@ku.ac.th
cpcpps@ku.ac.th
praphud.s@ku.ac.th
cpctgc@ku.ac.th
cpcpsp@ku.ac.th

งานกู้ภัยและบำรุงรักษาระบบ
นายเกษม วงศ์แสน
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต นิธีกุลวัฒน์
นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์
นายอนุชา พิรมย์วงศ์
นายปฏิพล ศุภวาทิน
นายประพฤติ สมสืบ
นายธนากฤต ช่วยเนียม
นายประสงค์ พรรณศิริพล
งานบริการรหัสบัญชีเครือข่าย
นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
นางสาวสุมาลี กูลเหมือน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางสาวรัชดาภรณ์ เปี่ยมทองคำ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
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puangtip@ku.ac.th
sumalee@ku.ac.th  
cpcrdp@ku.ac.th

5. ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
ปัจจุบันสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 97 คน จำแนกเป็น ข้าราชการ จำนวน 37 คน พนักงานงบประมาณ จำนวน
10 คน พนักงานเงินรายได้ จำนวน 40 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน ลูกจ้างโครงการ 3 คน และพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 คน
ลูกจ้างประจำ 2 คน

4

40

3 1 2

37

10

ข้าราชการ
พนักงานงบประมาณ
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างโครงการ
พนักงานจ้างเหมา
ลูกจ้างประจำ

บุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด เป็นดังนี้ ระดับปริญญาโท จำนวน 26 คน ระดับปริญญาตรี  55 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จำนวน 5 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 คน ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 6 คน

5

5

6

26

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

55
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6. ทุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2551-2552 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในการประชุมครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มีมติอนุมัติทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551–2552 ให้บุคลากรของสำนัก
บริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ราย ดังนี้
หน่วย : บาท
ชื่อ-นามสกุล

ชื่อหลักสูตร/โครงการ

วงเงินอนุมัติ (ประมาณ)
ทั้งหลักสูตร

1. นางอรุณ นฤทุม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

118,400

2. นางสาวกัลยกร ทัดนำธง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

200,000

3.  นายมหาราช ทศศะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

144,600

4.  นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

200,000

5.  นางสาวทิพยรัตน์ แซ่หลี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

181,600

50 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2553
ต่อหน่วย : บาท
ประเภท
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน ใช้สอย สาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณแผ่นดิน

เงินงบประมาณเงินรายได้

11,314,600
11,612,600
6,437,500
29,364,700

8,072,200
14,557,611
10,910,000
1,890,445
2,947,875
38,378,131

กราฟงบประมาณแผ่นดิน
21.92%

38.53%

เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน ใช้สอย สาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น

39.55%

กราฟงบประมาณเงินรายได้
5%

8%

21%

28%

เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน ใช้สอย สาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น

38%
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8. โครงการประจำปี 2552
ฝ่ายบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 8 โครงการดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ
โครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
โครงการระบบบุคลากรพี่เลี้ยง
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2551 - 2552
โครงการกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม ประกอบด้วย 7 โครงการดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการไอซีทีสำหรับเยาวชนปี 2552
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการที่อาคาร Kasetsart IT Square
โครงการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่อาคาร Kasetsart IT Square
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลทั่วไป ประจำปี 2552
โครงการ KU-e Magazine ประจำปี 2552
โครงการคอมพิวเตอร์สัมพันธ์ ประจำปี 2552
โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ประจำปี 2552

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบด้วย 4 โครงการดังนี้
1.
2.
3.
4.

โครงการจัดทำข้อมูลเครือข่ายใยแก้วนำแสง
โครงการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
โครงการขยายช่องสัญญาณเครือข่ายหลักขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที
โครงการเครือข่ายหลักขนาด 10 กิกะบิตต่อวินาที (ระยะที่ 1)

ฝ่ายสารสนเทศ ประกอบด้วย 6 โครงการดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงปรับปรุงระบบเกรดออนไลน์
โครงการต้นแบบเว็บสารสนเทศมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาเว็บการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบงบประมาณ
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบพัสดุ
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเงินและบัญชี
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9. สถิติการให้บริการ
1. การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS)
ปี 2552

เดือน / ปี
คน

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปี 2553
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

1,875 2,321 3,640 4,599 2,825 5,143 4,234 4,123 4,109 3,579 2,343 2,232

ชม.-จอภาพ 10,546 13,936 27,711 38,975 20,773 42,615 32,829 36,941 31,665 22,589 20,739 13,443
2. การปรับปรุงโฮมเพจ
ปี 2552

กิจกรรม (ครั้ง)
เดือน / ปี

ปี 2553

รวม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

Update โฮมเพจ

22

20

22

22

22

21

20

-

20

22

17

13

221

สร้างเว็บเพจ

9

5

6

8

6

10

6

8

3

3

3

-

67

Post ข่าว/ประกาศ 70

66

84

105

82

77

72

99

81

73

55

28

892

ออกแบบกราฟฟิค

13

12

10

11

17

20

67

41

37

26

20

282

8

3. การบริการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย
เดือน / ปี

ปี 2552

ปี 2553

รวม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

จำนวนครั้งในการ
ถ่ายทอดสด

9

10

3

3

4

4

4

6

16

-

4

1

64

จำนวนชั่วโมง
ที่ถ่ายทอด

39

47

15

12

15

21

18

29

142

-

27

3

368

จำนวนผู้เข้าชม

1,730 7,518 6,029 891 1,685 1,415 7,633 6,366 29,181 5,949 4,302 4,303   77,002
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ภาคผนวก
4. การให้บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเดสโน๊ต
เดือน / ปี
จำนวนเครื่อง

ปี 2552

ปี 2553

รวม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
45

-

25

10

49

-

52

48

22

33

190 83

557

5.  การบริการห้องการเรียนการสอนทางไกล
รายการ

จำนวน

ปี 2553 (ชั่วโมง)

รวม

วิชา มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ภาคต้นปีการศึกษา    5
2552
ภาคปลายปีการศึกษา …..
2553
รวม

ปี 2552 (ชั่วโมง)

5

120 123 121 122 56
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

542

123 120 118 123 26

10

25

545

26 10

25

1087

120 123 121 122 56 123 120 118 123

6.   การบริการมัลติมีเดีย
รายการ

มิ.ย.
1. พิมพ์โปสเตอร์ (ครัง้ ) 2
2. พิมพ์เอกสารสี (ครัง้ ) 2
3. ถ่ายภาพ (ครัง้ )
75
4. แปลงข้อมูล (เรือ่ ง) 0
5. สำเนาซีดี (เรือ่ ง)
0
6. สแกนภาพ (ครัง้ )
3
รวม
82

ก.ค. ส.ค.
2
0
2
1
64 92
1
0
0
1
4
1
75 95
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ปี 2552
ก.ย.
1
3
50
0
0
0
54

ปี 2553
รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1
0
0
0
1
0
0
1
8
4
2
1
3
0
0
2
2
22
33 140 51 157 508 78 56 80 1384
0
1
1
1
0
0
1
0
5
0
0
4
1
0
0
0
0
6
4
4
1
3
0
1
0
4
25
42 147 58 165 509 79 59 87 1452

7. การให้บริการรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีแก่ผู้ใช้ใหม่
ปี 2552

เดือน / ปี

ปี 2553

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รหัสบัญชีเครือข่าย
สำหรับผู้ใช้ใหม่

98

ขอเปลี่ยนรหัสผ่านนนทรี

49

34

39

30

55

21

43

36

49

15

11

574 290 259 230 245

102

37

58

50

81

35 184

8. การให้บริการพีซี คลินิก
เดือน / ปี
จำนวนคน

ปี 2552

ปี 2553

รวม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
613 431 483 464 227 577

287 325 370 286 212 187

4462

จำนวนงานจำแนกตามการให้บริการ
แก้ไขปัญหา
ซอฟต์แวร์ทั่วไป

29

10

19

24

13

44

15

10

22

26

29

20

261

ติดตั้งไวรัส/มัลแวร์

7

7

17

9

5

6

2

3

6

9

3

-

74

ติดตั้งไวร์เลส

576 410

444 412 186 520

277 307 342

244 178 165

4061

แก้ไขฮาร์ดแวร์

1

4

1

7

7

6

2

2

-

3

2

-

35

อื่นๆ

-

-

2

12

6

1

1

3

-

4

-

2

31
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OCS service is a MUST

Modern > ทันสมัย M
Ubiquitous > ใช้ได้ทุกที่ U
Secure > มัั่นคงดี S
Transparent > มีความโปร่งใส T
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